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Napirendi javaslat

1. Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/3505. szám)
(Döntés bizottsági módosító javaslat visszavonásáról)
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Az ülés résztvevői

A bizottság részéről

Megjelent

Elnököl: Rogán Antal (Fidesz), a bizottság elnöke

Dr. Józsa István (MSZP), a bizottság alelnöke
Dióssi Csaba (Fidesz)
Herman István Ervin (Fidesz)
László Tamás (Fidesz)
Márton Attila (Fidesz)
Román István (Fidesz)
Vantara Gyula (Fidesz)
Wintermantel Zsolt (Fidesz)
Dr. Aradszki András (KDNP)
Dr. Seszták Miklós (KDNP)
Hegedűs Tamás (Jobbik)
Schön Péter (Jobbik)
Rozgonyi Ernő (Jobbik)

Helyettesítési megbízást adott

Koszorús László (Fidesz) Rogán Antalnak (Fidesz)
Volner János (Jobbik) Schön Péternek (Jobbik)
Dr. Kupcsok Lajos (Fidesz) Dióssi Csabának (Fidesz)
Manninger Jenő (Fidesz) Márton Attilának (Fidesz)
Dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) László Tamásnak (Fidesz)
Dr. Seszták Miklós (KDNP) megérkezéséig dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 24 perc)

Elnöki megnyitó, a napirend elfogadása

ROGÁN ANTAL (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelettel
üdvözlöm a bizottság tagjait. Először is jelezném, hogy egyértelműen látszik a jelenlét
alapján, hogy a helyettesítési megbízásokkal együtt határozatképesek vagyunk. Aki esetleg
nem írta még alá a jelenléti ívet, kérem, hogy legkésőbb a rövid ülésünk végéig
mindenképpen tegye meg.

Egyetlen napirendi pontban kértem a bizottsági ülést, hogy ne kelljen fölösleges
dologról szavazni. Az egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló
T/3505. számú törvényjavaslat 1. és 36. ajánlási pontjai, tehát a filmtörvény ügyében
szeretnék egy új döntést kezdeményezni, ez a napirend tárgya, az indokaimat később el fogom
mondani.

Tisztelettel kérdezem, hogy van-e esetleg a napirendi javaslattal kapcsolatban kérdés
vagy észrevétel. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, ki támogatja. (Szavazás.)
Köszönöm szépen, úgy látom, egyhangú. (Közbeszólás: Nem szavazott mindenki. - Rozgonyi
Ernő: Tartózkodtunk.) Bocsánat, ezek szerint 3 tartózkodás mellett a bizottság a napirendjét
elfogadta.

Egyes elektronikus hírközlési tárgyú törvények módosításáról szóló T/3505. számú
törvényjavaslat (Döntés bizottsági módosító javaslat visszavonásáról)

A következő ok miatt kezdeményeztem ezt a döntést. Az elénk bekerült filmtörvény-
módosítás, ami a hírközlési törvényhez kapcsolódik, csupán egyetlen dolgot rendezett volna el
a filmszakmán belül, ez a magyar nemzeti filmalap létrehozása. De tekintettel arra, hogy a
kormány most arról tájékoztatott, hogy végül is szeptemberben be fogja hozni a filmtörvény
átfogó, a finanszírozásra és mindenre kiterjedő módosítását, így ebből az következik, hogy
előterjesztőként is szeretném azt kezdeményezni, hogy ha lehet, akkor a bizottság az ezzel
kapcsolatos módosító indítványát, mivel végül is így már nincs szoros összefüggésben az
Eht.-val, vonja vissza. Tehát ezért szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor a bizottság az ezzel
összefüggő módosító javaslatát - az eredeti a 46. számú módosító javaslat, a kiegészítő
ajánlásban pedig az 1. és a 36. pontokat foglalja magában - vonja vissza.

Határozathozatal

Ez lenne tehát az indítványom. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy észrevétel?
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, kérdezem, hogy ki támogatja az 1. és a 36. ajánlási pontok
visszavonását. (Szavazás.) Köszönöm szépen, úgy látom, hogy a bizottság egyhangúlag
támogatta.

Köszönöm, ezzel a bizottsági ülést berekesztem, holnap reggel pedig Fellegi miniszter
úr meghallgatása kapcsán találkozunk.

(Az ülés befejezésének időpontja: 18 óra 27 perc)

Rogán Antal
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Szoltsányi V. Katalin


